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(ingezonden brief)

Woningbouw moet 

voorjaar 2016 van start!

Aan de griffier, Burgemeester en Wethouders, alsmede aan de raad

van de gemeente Noordenveld

Dames en heren,

Mensen die de enquête hebben ingevuld, en overige belangstellen-

den, willen duidelijkheid over de bouwplannen in Norg. Uitspraak:

“Voorjaar 2016 van start.”

Wij, in Norg, vinden dat er met spoed op het Oosterveld gebouwd

moet worden.

Vanaf maart 2015 zijn wij met zijn allen in actie gekomen om wo-

ningbouw op het Oosterveld mogelijk te maken. Diverse brieven

hebben wij in de loop van 2015 aan het college van B&W en aan de

raad van de gemeente Noordenveld gestuurd, waarin wij erop aan-

drongen om de woningbouw te bespoedigen. Het is toch van de

gekke dat dit onderwerp nog nimmer op de agenda is geplaatst. 

Kennelijk heeft de raad er geen behoefte aan om de woningbouw

op het Oosterveld van de grond te krijge. Het is alsof de plannen

voor deze bouw steeds maar weer op de lange baan worden ge-

schoven, ondanks dat er op 28 sepetmber 2015 in hotel Karsten

130 belangstellenden en op 1 oktober 2015 in De Brinkhof voor 50

belangstellenden bijeenkomsten werden belegd. Met onder andere

de vraag om een enquête in te vullen welk type woning men wenst.

Na afloop van beide bijeenkomsten heeft wethouder Henk Kosters

mij steeds gezegd: “We houden contact.” Tot nu toe is de wethou-

der op dat punt in gebreke gebleven.

Zo ook de enquête die door de gemeente Noordenveld is uitge-

schreven. Hierover krijgen de belangstellenden over de uitslag

geen antwoord!

Op 5 november j.l. heb ik met wethouder Kosters gebeld en er bij

hem op aangedrongen spoed te betrachten om in het voorjaar van

2016 met de ontsluitingsweg van start te gaan en daarna over te

gaan tot het uitgeven van kavels. Hij verzekerde mij spoedig ant-

woord te zullen geven. Tot nu toe blijft hij het antwoord schuldig!

Op 16 november j.l. heb ik wethouder Kosters een persoonlijke

brief geschreven, waarbij ik deze brief ook heb laten uitgaan aan

diegenen (voor zover mij bekend), die de enquête hebben inge-

vuld, met een duidelijk boodschap. “Starten in het voorjaar van

2016 met de voorbereidingen van de woningbouw op het Ooster-

veld in Norg.”

Een duidelijke boodschap aan het adres van Politiek Noordenveld!

J. Stroetinga, Norg

Op 28 januari hield de afdekling

Norg van de Vrouwen van Nu de

jaarvergadering. Zoals altijd

waren er ook nu weer een aantal

jubilarissen. 60  jaar lid was

mevr. H. Wiering-Lubbers, 55

jaar lid waren de dames A. Hof-

steenge-Hartlief, T. Veurman-

Westerhof, L. Boelens-Punter en

K. Thijs-Post,

Veertig jaar lid waren T. Ensing-

Hofsteenge, L. Remmelink-de

Weerd en A. Pieters-Horst.

25  jaar lid was mevr.  H. v.d.

Leest-Pol.

De dames werden in de bloeme-

tjes gezet en enkelen kregen een

theeglas met logo of een speld.

Mevrouw Wiering kreeg ook een

oorkonde.

We moesten afscheid nemen van

bestuurslid Rika Ausma. Zij werd

bedankt voor haar inzet de afge-

lopen zes jaar. 

Haar plaats wordt ingenomen

door Loes van der Vet. Tussen de

bedrijven door kregen we van

mevr. Jitske Beukema uitleg over

geneesmiddelenonderzoek.

Zij vertelde dat door de geschie-

denis heen medisch onderzoek

voornamelijk werd uitgevoerd

door artsen die handelen volgens

hun eigen ethisch  oordeel. In de

20e eeuw bleek na enkele gruwe-

lijke experimenten hoe belang-

rijk het is klinisch onderzoek te

reguleren. Voorbeelden hiervan

waren er in de tijd van de

Tweede Wereldoorlog. In concen-

tratiekampen werden zonder

zonder toestemming experimen-

ten uitgevoerd en in de Ver-

enigde Staten van Amerika

werden 399 zwarte mannen ge-

rekruteerd in de studie zonder

toestemming en zonder op de

hoogte te zijn van het doel en

procedures. 

Gelukkig is het nu beter geregeld.

Mensen die deelnemen aan me-

disch wetenschappelijk onder-

zoek moeten daar vooraf

schriftelijk in hebben toege-

stemd. Het is een lang proces

voor het medicijn eindelijk op de

markt komt. Gemiddeld twaalf

jaar. We kregen een filmpje te

zien dat ons inzicht geeft in het

ontwikkelingstraject. Het onder-

zoek gaat in vier fases. Tot slot

krijgen we nog een filmpje te zien

hoe je leven eruit ziet als je

proefpersoon bent.

Hierna werd afscheid genomen

van een aantal contactpersonen

en commissieleden. In de pauze

kon men zich opgeven voor het

85-jarig jubileum van de provin-

ciale Vrouwen van Nu op vrijdag

27 mei.

Jubilarissen op 
jaarvergadering 
Vrouwen van Nu 

Burgernetoefening politie 
en inwoners van Norg

Burgernet is een samenwerking tussen de burgers, gemeente en
politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorde-
ren. Op woensdag 9 maart is er een oefening in Norg waarbij de
politie iedereen bewust wil maken dat het voordelen heeft om als
buurt een WhatsApp groep hebt. 
Afgelopen week vond er een eerste startbijeenkomst plaats op het

politiebureau in Roden. Politieagent Robert Bouma is groot  voor-

stander van het opzetten van buurt WhatsApp groepen. 'De oefe-

ning in Norg is bedoeld om actief aan de slag te gaan met dit

gegeven. 

Wanneer iedereen oplet, wordt de buurt veiliger
Wanneer iedereen oplet in een buurt, wordt de buurt veiliger. Stel,

er wordt ingebroken, je ziet een verdacht persoon of je hoort glas-

gerinkel. Een melding op WhatsApp maakt dat mensen in de buurt

elkaar hierover berichten en op die wijze de politie kunnen helpen.

Zo wordt de buurt of straat met een WhatsAppgroep veiliger. De

politie organiseert deze burgernet oefening, zodat mensen die in

dezelfde wijk of straat wonen een WhatsApp groepje aanmaken.

Wordt er ingebroken dan kan men meteen met elkaar kunnen com-

municeren.' 

Op de startbijeenkomst waren al enkele buurtbewoners door de

buurtwerkers van Welzijn in Noordenveld Femma Bezu en Bob Huls-

hof uitgenodigd om mee te denken aan de opzet van de WhatsApp

bijeenkomsten in Norg. Aanwezig waren onder andere Hendrikus

Been, Ivo Bouwrichter en Paul Guldenaar. Rick Kattouw zal de 

pr-zaken voor de bijeenkomsten voor zijn rekening nemen. Robert

Bouma: 'Meedoen met een WhatsAppgroep is voor iedereen van be-

lang. Je hoeft niet meteen op de fiets te stappen en naar de plaats

van handeling te gaan. Liever hebben we dat je vanuit je thuissitua-

tie meedoet. Kijkend uit het raam zie je ook allerlei bewegingen in

de buurt. Die informatie is voor de politie erg belangrijk. Voor ieder-

een geldt dus, doe mee en kom naar de info bijeenkomsten.'

De oefening zelf staat gepland op woensdagavond 9 maart en een

workshop staat gepland op dinsdagavond 23 februari in De Brinkhof

in Norg. 

Minister: beter overleg over gasopslag

Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders krijgt het nog drukker. Hij gaat ook in gesprek met inwo-

ners van Langelo en omgeving over de gasopslag in het gebied. Die toezegging deed minister Kamp van

Economische Zaken deze week. De NAM heeft onlangs fors geïnvesteerd in de gasopslag van Langelo,

vanwege het verminderen van de aardgaswinning in Groningen en het op peil houden van de druk als het

echt koud wordt in Nederland. Volgens Kamerlid Agnes Mulder van het CDA is het als individu lastig je

recht te halen en goede informatie te krijgen bij een groot bedrijf als de NAM. Er is veel

onduidelijkheid.Ook komt er een schademeldpunt voor mensen buiten de provincie Groningen. Dat is van

groot belang voor de inwoners van heel Nederland, zodat ook zij schade kunnen melden van aardbevin-

gen of bodemdalingen door gaswinning.


